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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over het vervolg op uw motie van D66,
aangenomen op 27 oktober 2017, met het verzoek van GS om:

Kopie aan

I. Orbon
Van

 Bij de minister, verantwoordelijk voor cultuur, aan te dringen op het vestigen van
een nationaal museum voor design in Eindhoven;

H.A.J.M. Swinkels
Telefoon

(073) 681 28 50

 Met Philips, gemeente Eindhoven, Designacademy en andere partners zoals
bijvoorbeeld ASML, in overleg te treden, om het Evoluon te ontwikkelen tot dit
nationaal museum voor design;

Email

hswinkels@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Designmuseum in Evoluon: kansrijkheid
De kansrijkheid voor een nationaal Design Museum als herbestemming van het
Evoluon blijkt op dit moment beperkt:
Zoals ook aangegeven tijdens uw Statenvergadering: het rijk is zeer terughoudend
in het benoemen van rijksmusea: het beschikken over een rijkscollectie is een
voorwaarde. De titel van Nationaal Museum is geen beschermde titel en geeft ook
geen aanspraak op rijksfinanciering. Wel kent het Evoluon inmiddels formeel ook de
titel van rijksmonument, en heeft daarmee een stevig beschermde status.
Wij hebben verder, met het oog op de kansrijkheid van een dergelijke
herbestemming, gepolst bij de primair verantwoordelijke partijen voor de
herbestemming van het Evoluon: Philips als verkopende partij en gemeente
Eindhoven als direct betrokken overheidspartij.
Philips had in haar eerste ronde richting de verkoop initiatieven opgehaald uit de
markt. De gemeente Eindhoven had hierin, volgens eigen zeggen, geen directe
betrokkenheid, anders dan via de reguliere rol van ruimtelijke ordening.

Design wel belangrijk thema binnen Regio Deal met het rijk
Van belang voor Design is verder de propositie van Brainport Eindhoven voor Regio
Envelop van het Rijk, waarover door Brainport met het rijk afspraken worden
gemaakt in het kader van de Regio Deal die voor de zomer gesloten gaat worden.
De provincie is hierbij één van de partners. Het Rijk heeft hiervoor 130 mln
gereserveerd, onder voorwaarde van regionale cofinanciering van € 240 mln.
Evoluon 2.0 als concept maakt onderdeel uit van deze propositie. Het gaat hier om
een ‘internationaal toonlaboratorium of labexperience waarin de Nederlandse
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ontwerptraditie en ontwikkelkracht van Dutch Design continu wordt gepresenteerd,
getoond, ontwikkeld, onderzocht (onderzoek en kennisontwikkeling), gemaakt en
ervaren’” (Propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe, pagina 20). De
invulling en de financiering van de projecten in de propositie vraagt nog nadere
uitwerking. Design heeft in deze propositie (en dus tzt ook in de Regio Deal) op
verschillende wijzen een stevige positie, maar is niet per se gekoppeld aan de
herbestemming van het Evoluon-gebouw.
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Design Museum in ‘s-Hertogenbosch
Inmiddels heeft het Stedelijk Museum van ‘s-Hertogenbosch zich gemanifesteerd als
Design Museum.

Kortom,
Op dit moment zien wij dat de herbestemming van het Evoluon allereerst afhankelijk
is van de keuze van Philips als eigenaar van het gebouw en de gemeente
Eindhoven. Er is op dit moment geen aanleiding daar nu aparte inspanningen op te
plegen vanuit de provincie. Dat neemt niet weg dat Design binnen de Regio Deal
Brainport Eindhoven een stevige plek zal krijgen. De provincie is net als het
ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven partner in deze Regio Deal, en op
die manier betrokken bij de verdere uitwerking.

Met vriendelijke groet,
H.A.J.M. Swinkels
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